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Abstract 
The concept of monopolistic concession and the emergence of chartered companies 

are based on three bases: the identification and integration of legal entities, limited 

liability, and monopoly. The institution of legal personality first emerged in guilds 

and regulated companies and the limited liability company is the product of 

chartered companies. But, among the three aforementioned bases, monopoly is the 

most prominent feature of a chartered company, namely the disqualification of 

citizens from an economic activity and its assignment to an internal or external 

person. Chartered companies are not a thing of the past; today, "charter" is also a 

feature of state-owned companies that are established to serve the public interest, 

relying on monopolies in business within the framework of law. In Iran, the law 

grants legal personality to such companies. This article uses a descriptive-analytical 

method to examine the legal basis of the emergence and disappearance of chartered 

companies and its impact on contemporary state-owned companies.  
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 چکیده
حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیددایش   های امتیازی درمفهوم امتیاز و پیدایش شرکت

هدای  بتدا در اصناف و شدرکت شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ا

های امتیازی اسدت  از میدا    آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت تنظیم بازار پدید

تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آ  به ید  شدخص   سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته

هدر سده ویی دی    تقلید  داد. امدروز    « انحصدار »را بده  « امتیداز »توا  داخلی یا خارجی  اما نمی

هایی، مشروط بده  های دولتی متجلی است. در ایرا ، قانو  به چنین شرکت، در شرکت«امتیاز»

کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه کده از  تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می

سدازی، از انحصدار نید     هدا،  دا  در چدارچول ملدی    شود. همچنین ایدن شدرکت  قانو  ناشی می

رخوردارند. مقالة حاضر با روشی توصیفی د تحلیلدی، بده مبدانی حقدوقی پیددایش و فروپاشدی        ب

 پردازد.  های دولتی معاصر میهای امتیازی و تأثیرات آنا  بر شرکتشرکت
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 مقدمه

های دولتی معاصر های امتیازی است و امتیاز، ویی ی شرکتتاریخ استعمار، تاریخ حقوق شرکت

 های دولتی باشد.  تواند آیندة شرکتهای امتیازی، میاست.  ذشتة شرکت

طریق نهادهای خصوصی، چهرة قالب توسعة غرل بود  و برای  از سدة شان دهم، استعمار، از
 های امتیازی و نهادهای بشردوستانه، اختیارات حداکمیتی اعطدا شدد    تاین هدف،  ا ، به شرک

 . (Koskenniemi, 2001: 143است )
هدای امتیدازی، نهادهدای    در نخستین اشکال نوین بازر انی با کشورهای دوردسدت، شدرکت  

صرفاً، »ها، این شرکت .(Hodacs, 2016: 1)کلیدی توسعة تجارت برای کشورهای اروپایی بودند 
آمدندد کده تحدت لدوای بخدش خصوصدی،       شدمار مدی  هایی از دولت بهدهای واسطه یا بخشنها

 .(Adams, 2005: 19-22)« شدندسپاری میبرو 
 هدا، در سرتاسدر سددة هفددهم تدا ندوزدهم، بداورنکردنی اسدت. شدرکت         ابعاد فعالیت این شرکت

 (.Scott, 1903: 245)رد درصد سود پرداخدت کد   55، ... ن دی  به 1678تا  1676آفریقا، از  سلطنتی
وندیم میلیدو  نفدر، در اسدتخدام مسدتقیم داشدت       هلندد، ید    هند شرقیدر سدة هجدهم، کمپانی 

(Lucassen, 2004: 32.) «درصد متصرفات بریتانیا، در جنول صحرا]ی آفریقا[، محصدول   75از  بیش
ندوزدهم، شدرکت      حتدی در سددة  (Koskenniemi, 2001: 117« )های امتیدازی بدود  اقدامات شرکت
 (.Ellis, 1886: 129« )تر از اروپا بودسوم ب رگبر قلمرویی استیال داشت که ی »خلیج هادسن، 

ها، شدام  موضدوعات جدذابی اسدت، از جملده جایگدا        مطالعات نظری تاریخ حقوق شرکت
هدای صدنفی در پیددایش    هدای تجداری پرخطدر، نقدش اتحادیده     دریانوردی در پیدایش فعالیت

ی امتیازی، نسبت میا  فقه مسدیحی، حقدوق طبیعدی و حقدوق عمدومی اروپدایی در       هاشرکت
هدای امتیدازی، قواعدد    داری در شدرکت  یری استعمار،  دذار از مرکانتالیسدم بده سدرمایه    شک 

هدا، همچندین اقتئدا ات حقدوق     ها و مقدررات امدروزی حقدوق شدرکت    مشترک میا  امتیازنامه
 ها انجامید.  پاشی این شرکتالمل  در سدة نوزدهم که به فروبین

های ملی، اعمال حاکمیت توسد   های امتیازی و شرکتمطالعات کاربردی، مشابهت شرکت
هدای  هدای تدأمین مدالی شدرکت    های ملی، و حتدی شدباهت روش  های امتیازی و شرکتشرکت

 کند.های امروزی را آشکار میآپامتیازی و استارت
از رویکدرد حقدوقی   « امتیداز »متمرکد  اسدت    « زامتیدا »پیوهش حاضر، بر بررسی حقدوقی  

چیست و ادبیات حقوقی چگونه میا  امتیاز، اعطدای شخصدیت حقدوقی، مسدئولیت محددود و      
 است؟  انحصار، رابطه برقرار کرد 

درصد تولید ناخدالص جهدانی بده آسدیا      70این سؤاالت چه اهمیتی دارند؟ تا سدة هفدهم، 
داری، سدکوالری م،  رل در اوج و آسیا در محاق بود. سرمایهتعلق داشت. در پایا  سدة نوزدهم، غ
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اندد  امدا کمتدر پیوهشدی بدر      عنوا  دالی  پیشرفت غرل مطرح شد رنسانس و انقالل علمی، به
عنوا  کارکرد است. مقالة حاضر بر آ  است تا استعمار سیاسی را به نقش استعمار تمرک  داشته

 های امتیازی معرفی کند.حقوقی شرکت
ها، صرفاً ارزش تاریخی ندارد  شرط تأمین منافع عمدومی بدرای اعطدای    اسخ به این پرسشپ

دهد به چده دلید  در نظدام حقدوقی ایدرا  و بسدیاری       ها، نشا  میشخصیت حقوقی به شرکت
هایی خصوصی، مانندد باند ، بیمده و    های دولتی و حتی شرکتای شرکتکشورها، تأسیس پار 

 دولتی، کماکا  ممنوع است. صرافی، بدو  اخذ امتیاز 
کننددة ایدن قاعدد  در    بر این نسبت داد  مسئولیت محدود به امتیداز دولتدی، توجیده   اف و 

هدای دولتدی، اغلدب و    المللی است کده اعتبارسدنجی و اعطدای وام بده شدرکت     تأمین مالی بین
 نظر از سرمایة آنها، منوط به ارا ة تئمین دولت است.صرف

طدور معمدول براسداس نظریدات     فت با امتیاز در معنای انحصار نی ، بده در دورة معاصر، مخال
دانندد  امدا تداریخ    شود. اغلب اقتصاددانا  بازار انحصاری را ناکارامد میاقتصادی توضیح داد  می

های امتیازی، در دورة اعمال مؤثر انحصار، کارا بودند و دلی  اصدلی  دهد شرکتحقوق نشا  می
 است.  های انحصار بود رفتن زمینه فروپاشی آنها، از بین

توسعه، اهمیتدی دوچنددا  دارد  چده آنکده     درک شکنند ی انحصار، برای کشورهای در حال 
برآورد  از استعمارزدایی نی ، در قلمرو کشور متبوع خود، از امتیاز، در معندای   های ملیِ سرشرکت

 های ملی نی  منجر شود.شرکت، ممکن است به افول «انحصار»برخوردارند و همین « انحصار»
هدای برجسدتة   را در امتیازنامه و عملکرد شرکت« امتیاز»های حقوقی مقالة حاضر، مفهوم و برداشت

 سدلطنتی  ، شدرکت 1بریتانیدا هند شرقی کند: کمپانی های هفدهم تا نوزدهم بررسی میامتیازی، در سد 
 .5کنگوالمللی بینو انجمن  4دهلنهند شرقی ، کمپانی 3هادسنخلیج ، شرکت 2آفریقا

موجدب حقدوق    های تاریخی، تدأثیر و ضدابطة اعطدای شخصدیت حقدوقی، بده      بر مثالعالو 
های دولتدی ایدرا  و   ترین شرکتطور انحصار، در مهمعمومی، مفهوم مسئولیت محدود و همین

 ی، مرکد  مرکد ی، بیمدة   نفدت، باند    ملی است  شرکتهمچنین قوانین موضوعه، بررسی شد  
 قانو  اساسی. 44آزاد تجاری، قانو  احکام دا می و قانو  مقررات اجرایی اص  مناطق 

شدود   در بخش دوم، مفهوم حقوقی امتیاز، در معنای اعطای شخصیت حقوقی بررسدی مدی  
دهد  بخدش  بخش سوم، امتیاز را در معنای برخورداری از مسئولیت محدود مورد توجه قرار می

 کند. پردازد که انحصار را توجیه میز امتیاز میچهارم، به تفسیری ا

___________________________________________________________________ 
1. East India Company 

2. Royal African Company 
3. Hudson's Bay Company 

4. Dutch East Indies Company (Verenigde Oostindiche Compsgnie) (VOC) 

5. Association international du Congo 
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 امتیاز: اعطای شخصیت حقوقی در چارچوب حقوق عمومی
عنوا  شدخص، در نظدام حقدوقی داخلدی یدا      غیر از فرد بشری، بهای بهشخصیت حقوقی، به پدید 

است  یکند. اعطای شخصیت حقوقی، ذاتاً برآمد  از حقوق عمومالمللی، حق و تکلیف اعطا میبین
انجامدد. در دورا  مددر ، تأسدیس شدرکت،     های تجداری و غیرتجداری مدی   که به تأسیس شرکت

هایی بداقی اسدت کده ایددة قددیمی      مستل م طی فرآیند ثبتی است. تنها، مواردی معدود از شرکت
امدا از سددة   (  McLean, 2004: 363کنندد ) عنوا  امتیازی دولتی متبلور مدی تأسیس شرکت را به

 آمد.  حسال مینوزدهم، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت تجاری، امتیازی دولتی به هفدهم تا
در دورا  کهن، در سومر باستا ، حدود شش ه ار سال قب ، ... خدایا  سومری، کدارکردی  

هدای حقدوقی عمد     های امروزی داشتند. ... و مانند شخصدیت های تجاری و شرکتشبیه نشا 
 .(197: 1397کردند )هراری، می

ری ی کردند و در پایدا   از رویکرد تاریخی، شارحا  حقوق رم، مبانی شخصیت حقوقی را پی
شخصدیت حقدوقی داشدتند.  دام مهدم دوم، تبددی         ،1هدای صدنفی  هدای میدانی، اتحادیده   سد 

 (. Avi-Yonah, 2005: 769-770)های تجاری بود های صنفی غیرتجاری، به شرکتاتحادیه
رفدت و بدرای فعالیدت تجداری، از نهداد      کدار نمدی  رای اهداف تجاری بده شخصیت حقوقی، در ابتدا ب

تفداوت ایدن دو نهداد، در ذید  تفسدیر امتیداز،       (. Harris, 2004: 335شد )استفاد  می 2مشارکت تجاری
 رفت. در هر حال، از اواخر سددة شدان دهم و ابتددای     عنوا  مسئولیت محدود، مورد بحث قرار خواهدبه

های تجاری، شخصدیت حقدوقی اعطدا کردندد تدا      بار، به شرکتها، برای نخستینزنامهسدة هفدهم، امتیا
 شد. ای در حقوق عمومی که بعدها استعمار نامید پذیر شود، پدید های تجاری پرخطر توجیهفعالیت

های دولتی، مندوط  در چارچول حقوق عمومی ایرا  نی  اعطای شخصیت حقوقی به شرکت
  مجلس شورای اسالمی است. مجلدس مجداز اسدت تصدویب دا مدی      به تصویب اساسنامه توس

رب  و یدا  های ذیقانو  اساسی، به کمیسیو   72های دولتی را با رعایت اص  اساسنامة شرکت
 قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا (. 85به دولت تفویض کند )اص  

 

 هاجایگاه شخصیت حقوقی در امتیازنامه .1
هند ها، به اعطای شخصیت حقوقی تصریح دارند. امتیازنامة کمپانی شرکتامتیازنامة بسیاری از 

دارد شرکت از شخصیت حقوقی برخدوردار اسدت و از رویکدرد حقدوقی،     بریتانیا، بیا  می شرقی
اهلیت الزم را برای تمل  و اجارة اراضی و انعقاد قرارداد، طدرح دعدوا و دفداع در برابدر دعداوی،      

 (. Charter granted by Queen Elizabeth to the East India Company, 1600داراست )

___________________________________________________________________ 
1. Membership Corporation 

2. Partnership  
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هدا،  اسدت تدا بددا     کند از مدا درخواسدت شدد    هادسن، تصریح میخلیج امتیازنامة شرکت 
شخصیت حقوقی اعطا کنیم. براساس این امتیازنامه، شرکت از اهلیدت خریدد، تحوید   درفتن،     

 Charter andامددة دعددوا برخددوردار اسددت )تصددرف، نگهددداری، اجددار  و انتفدداع از اراضددی و اق

Supplement Charter of the Hudson's Bay Company, 1670 .) 
از احیای مجدد سدلطنت در بریتانیدا، ...، چدارل  دوم، بده      آفریقا نی  پس سلطنتی در شرکت

حکومت و شرکت ماجراجویا  سلطنتی انگلستا  که در آفریقا تجارت » روهی از افراد، ذی  نام 
 آفریقا نید  تصدریح شدد     سلطنتی ، شخصیت حقوقی اعطا کرد. در امتیازنامة شرکت1«کنندمی

 (. Scott, 1903: 244شرکت از حق تمل  اراضی برخوردار است )»است 
ترین مصداق اعطای شخصیت حقوقی به ی  نهاد تجاری خصوصی، اما در سدة نوزدهم عجیب

المل ، ، تحت ریاست لئوپلد، پادشا  بلیی ، در حقوق بینکنگوالمللی بینوقوع پیوست و انجمن به
کنگو[ را  المللی، ایاالت متحد ، انجمن ]بین1884آوری   22شد. در  از شخصیت حقوقی برخوردار

، پدرچم  1885عنوا  قدرت حاکم، ... شناسایی کرد  هم ما  با پایا  کنفرانس بدرلین، در فوریدة   به
شناسایی شدد ... . ایدن انجمدن ]خصوصدی[،     « کنگوی مستق »رچم عنوا  پآبی انجمن لئوپلد، به

 (.Koskenniemi, 2001: 156معاهدة برلین را امئا کرد و رسماً، به عئو متعاهد بدل شد )
های تاریخی، برخورداری از شخصیت حقوقی، امکانی در اختیار همگا  نبدود و از  بنابر یافته

طریق صدور امتیازنامه ممکن شدد. صددور    فاً ازابتدای سدة هفدهم، تأسیس شرکت تجاری، صر
طریق شناسایی نهاد شخصیت حقوقی در حقوق عمومی ممکن نبدود. سیصدد    امتیازنامه، ج  از

عنوا  امکدانی در  سال بعد، با پیدایش نظام ثبتی در حقوق تجارت، اعطای شخصیت حقوقی، به
 حقوق خصوصی نی  شناسایی شد.

ای از نهادهای عمومی که در قالدب شدرکت تجداری    حقوقی پار نظام حقوقی ایرا ، شخصیت  در
ایدرا    مرکد ی  های تقنینی است. اعطای شخصیت حقوقی بده باند   فعالیت دارند، مرهو  امتیازنامه

 1ایدرا  )مدادة    نفدت  ملدی  (، شدرکت 18/4/1351وبدانکی کشدور،   ، قانو  پدولی 10مادة « ج»)حرف 
( و 17/3/1356، 15/2/1347، 26/2/1339، 25/10/1331ایدرا ،   نفدت  ملدی  های شدرکت اساسنامه

(، ناشدی از امتیازنامدة   6/7/1372، قانو  چگونگی ادارة منداطق آزاد،  5حتی مناطق آزاد تجاری )مادة 
 است.   قانونی است که در قالب اساسنامة شرکت تجاری، به تصویب مجلس رسید 

 

 منافع عمومی: ضابطة اعطای شخصیت حقوقی . 2
اسدت؟ ل ومداً تمدام اجتماعداتی کده       اعطای شخصیت حقوقی، تابع حقوق عمدومی بدود   به چه دلی  

اسدت، از شخصدیت    شدد  های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی پذیرفته عنوا  واقعیتموجودیت آنها، به

___________________________________________________________________ 
1. Governor and Company of the Royal Adventures of England trading into Africa 



 1401مستان ز، 4، شمارۀ 52مومی، دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق ع   1824

حقوقی برخوردار نیستند. ... در واقع، بعئی نهادهای جمعی که قدرتی عظیم دارندد، فاقدد شخصدیت    
. در سدة هفددهم، صددور امتیازنامده، اقددامی حداکمیتی بدود. در       (McLean, 2004: 376اند )حقوقی

هدای پیشدین و تأسدیس شدرکت جدیدد      است، ادغام شرکت هلند آمد هند شرقی امتیازنامة کمپانی 
است و نقض امتیازنامه، تجاوز و تعدی بده   براساس اختیارات و اقتدارات حاکمیتی، تأیید و تنفیذ شد 

 (.  Charter of the Dutch East Indies Company, VOC, 1602میتی است )فرما  حاک
قاعدة ممنوعیت تأسیس شرکت، بدو  امتیازنامه و خارج از حقوق عمومی، در سدة هجدهم 

، تأسیس شرکت تجاری، بددو   1720، پس از 1نی  ادامه داشت. در بریتانیا با تصویب قانو  بابِ 
 (. Avi-Yonah, 2005:784نگاری شد )اصدور فرما  صریح سلطنتی جرم

اسدت. شخصدیت ناشدی از اجتمداع      مورد مبنای شخصیت حقوقی، سه نظریه ارا ه شدد   در
کده شدرکت را مخلدوق     4داند. شخصدیت تصدنعی  می 3که شرکت را محصول اجتماع اعئا 2افراد

ل کده ... بداور دارد شدرکت، موجدودیتی مجد ا و تحدت کنتدر        5داند و شخصیت واقعیدولت می
 (. (Avi-Yonah, 2005: 771مدیرا  است 

در حقوق عمومی و براساس نظریة شخصیت تصنعی، ضدابطة اعطدای امتیداز آ  اسدت کده      
(. Machen, 2013: 317)کندد  دولت، شرکت را در راستای تأمین منافع ابندای بشدر ایجداد مدی    

هدا،  شدرکت  های ثبتدی در سددة ندوزدهم، حقدوق    ترتیب از سدة هفدهم تا پیدایش شرکتبدین
عندوا  بخشدی از   ها، پیش از دورة مدر ، بده است و حقوق شرکت بخشی از حقوق عمومی بود 

  (.McLean, 2004: 365شد )بندی میحقوق سلطنتی طبقه
بایسدت در ند د پادشدا  و یدا     هدر شدرکتی مدی   »ها، در بریتانیا، تا تصویب قانو  ثبت شرکت

اسدت تدا بتواندد از امتیداز تأسدیس       6«ف عمدومی هدد »کننددة ید    کرد تامینپارلما  ثابت می
هند شرقی ]بریتانیا[ و هایی نظیر کمپانی (. تنها، شرکتMcLean, 2004: 375« )شود برخوردار
صراحت، مأمور اجرای هدفی عمومی و تدأمین مندابع مدالی عمدومی     هادسن که بهخلیج  شرکت

  (.Avi-Yonah, 2005: 784شدند )بودند از امتیاز شاهی برخوردار می
هندد شدرقی    است. امتیازنامة کمپانی ها آمد ل وم تأمین منافع عمومی، در تمامی امتیازنامه

دارد، دلی  صدور امتیاز، حساسیت نسبت بده رفدا  عمدومی، و تشدویق اتبداع و      بریتانیا بیا  می
 Charterسدت ) به توسعة دریانوردی و مبادالت مشروع، در راستای تأمین منافع بریتانیا 7تابعا 

___________________________________________________________________ 
1. Bubble Act 11 June 1720 (also Royal Exchange and London Assurance Corporation Act 1719 

2. Aggregate Theory 
3. Members and Shareholders 

4. Artificial Entity Theory 

5. Real Entity Theory 
6. Public interest 

و سایر افرادی تفاوت  Nationalیا « اتباع»است تا بتوا  میا   ، استفاد  شد Subject، معادل با واژة «تابع»واژة  .7
 ذاشت که ا رچه تحت حاکمیت دولت استعماری یا شرکت امتیازی قرار دارند، اما از حقوق شهروندی و 
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granted by Queen Elizabeth to the East India Company, 1600   هندد  (. مددیرا  کمپدانی
بریتانیا، در سدة هجدهم اعالم کردند: اعمال تجاری شدرکت، بدیش از آنکده در راسدتای     شرقی 

 (. Chadhuri, 1978: 121)است  منافع شرکت باشد، در راستای منافع ملت ]بریتانیا[ بود 
هادسن، امتیازنامه، با هدف تأمین منافع ملت بریتانیا صادر  خلیجراساس امتیازنامة شرکت ب
(. Charter and Supplement Charter of the Hudson's Bay Company, 1670اسدت )  شدد  

هلند، نقض امتیازنامه را تمرد نسبت به منافع عمومی و مستوجب  هند شرقی امتیازنامة کمپانی
 (.Charter of the Dutch East Indies Company, VOC, 1602)است  انستهمجازات د

در سدة بیستم، پیشینة ل وم تأمین منافع عمومی برای صدور امتیازنامة شرکت احیا شدد و  
در حقدوق خصوصدی انجامیدد. تأسدیس      1«هدا نظریة مسدئولیت اجتمداعی شدرکت   »به پیدایش 

هدای دولتدی،   عمومی است. برای تأسیس شرکت های دولتی نی ، کماکا  ج  ی از حقوقشرکت
طریق تأسیس شرکت ضروری است. در ایرا  نید  تدأمین مندافع     اثبات تأمین منافع عمومی، از

های دولتدی اسدت کده اساسدنامة آنهدا بده تصدویب        عمومی، مبنای تأسیس آ  دسته از شرکت
 است. مجلس رسید 

هدای پدولی و   نظیم و اجرای سیاسدت ایرا ، شرکتی سهامی است، اما ت مرک ی هرچند بان 
ها، مؤسسات اعتبداری،  اعتباری، حفظ ارزش پول، کم  به رشد اقتصادی کشور، نظارت بر بان 

 عهددة باند    عنوا  مصادیق تأمین منافع عمومی، بدر معامالت طال و صدور و ورود پول رایج، به
، 11مدادة  «  »و « د»، «ج»، «ل»و حدرف   10مدادة  « ج»و « ل»، «الدف »مرک ی است )حرف 

 (.18/04/1351و بانکی کشور، قانو  پولی 
های تجداری،  ایرا  نی ، منصرف از فعالیت نفت ملی در راستای تأمین منافع عمومی، شرکت

، اساسنامة 61است )مادة  عهد  داشته مسئولیت حفظ مخاز  زیرزمینی نفت و  از طبیعی را بر
 (.25/10/1331ایرا ،  نفت ملی شرکت

های مربوط و آزاد تجاری نی  در قالب شرکت و براساس قانو  مناطق آزاد، اساسنامهمناطق 
شوند  امدا هددف از تأسدیس آنهدا، عمدرا  و آبدادانی، رشدد و توسدعة         قانو  تجارت تأسیس می

ویی  ارا ة خدمات عمومی اسدت )مدادة   اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کاال، و به
 (.6/7/1372قانو  چگونگی ادارة مناطق آزاد،  ،5، مادة 1

 مرکد ی های دولتی، مقررات بیمة نمونة دیگری از ل وم تأمین منافع عمومی، توس  شرکت
 دذارا  و  ایرا  است که در قالب شرکت سهامی، تنظیم و تعمدیم امدر بیمده، حمایدت از بیمده     

مرک ی ، قانو  تأسیس بیمة 1)مادة  عهد  دارد شد ا  و اعمال نظارت از جانب دولت را بربیمه
 (.30/03/1350 ری، ایرا  و بیمه

                                                                                                                                                               
 وردار نیستند.ویی ، حقوق سیاسی، برخبه

1. Corporate Social Responsibility 
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 امتیاز: اعطای مسئولیت محدود در چارچوب حقوق عمومی
شود اعطای شخصیت حقوقی، با مسئولیت محدود شرکا، به ارزش اسمی سرمایة اغلب تصور می

 آمد  از حقوق عمومی.  ابتدا، نهادی است بر تعهدشد  مالزمه دارد. اما مسئولیت محدود، در
است و برخی شارحا ، ضمن  مسئولیت محدود، از دورة شارحا  حقوق رم، مخالفانی داشته

، مفهدوم  1اندد. آکورسدیوس  پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود اعئا را رد کدرد  
 ,Avi-Yonahداندد ) پذیرد و اعئا را در برابر دیو  شرکت متعهدد مدی  مسئولیت محدود را نمی

دهد میدا  اعطدای شخصدیت حقدوقی و مسدئولیت      های تاریخی نشا  میواقعیت (.777 :2005
 است. محدود، مالزمة همیشگی وجود نداشته

 

هنای ننینیب بنازار،    اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت محدود: اصننا،، شنرکت   .1
 های نجاریمشارکت

وپا مسل  شددند. وییفدة هدر    از سدة سی دهم، اصناف، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ار
صنف، کنترل محلی حرفه یا صنعتی خاص یا ایجاد استانداردهای کدار و تثبیدت جایگدا  اعئدا در     

های میانی، ایجاد انحصار در خرید و فدروش  دیگر، هدف اصلی صنوف در سد  عبارتجامعه بود. به
کردند و از سوی دیگر، جاد میلحاظ اقتصادی، انحصاری کام  ای (. اصناف، از3: 1385بود )قدردا ، 

اتحادیدة  (. »94: 1390عئویت در اصناف، مبنایی برای اخذ حق شهروندی بود )سلیمانی و پروار ، 
مسدئولیت  »از « شخصدیت حقدوقی  »، در تفکید  مفهدوم   «غیرانتفاعی»عنوا  نهادی ، به2«صنفی
 است.  3«تجاری شرکت»حال، نیای تاریخی  اهمیتی انکارناپذیر دارد که در عین« محدود
 رفتند  شدند یا طرف دعوا قرار می، مال  می«شخص حقوقی»عنوا  به« های صنفیاتحادیه»

 است. با این شد  مورد مسئولیت کیفری این نهاد از دورة شارحا  حقوق رم، نظریاتی ارا ه حتی در
، محد  طدرح   ، به مید ا  تعهدشددة سدرمایه   «اتحادیة صنفی»اعئا، در « مسئولیت محدود»حال، 
 کنند. ، هری ، به نام و حسال خود معامله می«اتحادیة صنفی»یابد، زیرا اعئای نمی

بددل   4«بدازار  تنظدیم  شدرکت »های صنفی، آنگا  که در تنظیم بازار دخالت کردند، بده  اتحادیه
هایی اغلب غیرتجاری هستند که در چارچول آنها، هر عئو، های تنظیم بازار، شرکتشدند. شرکت

___________________________________________________________________ 
1. Accursius 

2. Guild (Membership Corporation) 
3. Commercial Corporation 

، از رویکرد تاریخی کمدست توا نمی  شودنمیحشو تلقی « شرکت تجاری»ترکیب وصفی  یابیممیدر ترتیببدین
و « صنفی اتحادیة»، «شرکت تجاری»زیرا پیش از پیدایش  ،ی دارد، هموار  فعالیتی تجار«شرکت»مدعی بود 

 . بردندمیبهر  « شرکت»نی  برای فعالیت خود از قالب « شرکت تنظیم بازار»
4. Regulated Company 
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بدود.   دار خواهدد کند  اما شرکت، کنترل و تنظیم بازار را نی  عهد ه نام و حسال خود، فعالیت میب
 .(Robertson, 2012: 344)است  های تنظیم بازار، وضع مقررات محدودکنند نقش اصلی شرکت
 هندد شدرقی  اندد. کمپدانی   بازار بدود   تنظیمهای هایی شرکتهای امتیازی، در دور بعئی شرکت

(. Robertson, 2012: 347، شرکتی سهامی، با خصیصة تنظیم بدازار ... بدود )  1657تا  1600بریتانیا، از
های میدانی داشدت. در مدواردی نید      یافته و مشابه اصناف سد در ابتدا، این کمپانی ساختاری سازما 

ند. بدرای نمونده،   بازار بددل شدو  تنظیمهای های امتیازی، به شرکت رفت تا شرکت هایی صورتتالش
 (.  Scott, 1903: 248بازار بدل شد ) تنظیم ... به شرکت 1697آفریقا، در  سلطنتی شرکت

امروز  در نظام حقوقی ایرا ، رعایت مقررات حقوق رقابت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی 
ی کلدی  هدا قانو  اجرای سیاست 43های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی ال امی است )مادة بخش
(  هرچند افراد صنفیِ مشمول قانو  نظام صنفی کده بده عرضدة    8/11/1386قانو  اساسی،  44اص  

اندد  پردازند، از شمول مقررات حقوق رقابدت مسدتثنا شدد    فروشی کاالها یا خدمات میج  ی یا خرد 
 (.8/11/1386قانو  اساسی،  44های کلی اص  ، قانو  اجرای سیاست50و مادة  43)مادة 
هدای  مورد آ  دسته از نهادهای صنفی که تابع مقدررات خداص هسدتند، مانندد کدانو       البته در 

وکالی داد سدتری، آرای متفداوتی صدادر شدد  کده در وهلدة نخسدت داللدت بدر صدالحیت هیدأت            
 – 221اسددت )دادنامددة   وکددار داشددته زدایددی و تسددهی  صدددور مجوزهددای کسددب    مقددررات

خصوص ابطال  هیأت تخصصی امور اداری و عمومی در، رأی 14/5/1398، 9809970906010218
زدایدی و  هیدأت مقدررات   27/01/1397موضوع جلسدة بیسدتم مدور      15/2/1397، 432/80مصوبة 

طدور مشدخص   هذا هیأت عمدومی دیدوا  عددالت اداری، بده    وکار(. معتسهی  صدور مجوزهای کسب
ها را تابع قدانو  وکالدت،   در این حوز وکالت داد ستری و مشاورة حقوقی و نحوة صدور پروانة فعالیت 

الیحة قانونی استقالل کانو  وکالی داد ستری، قانو  کیفیت اخذ پرواندة وکالدت داد سدتری و نید      
د    432/80مصدوبة   3قانو  برنامة سوم توسعه دانسته است، بنابراین حکم بده ابطدال بندد     187مادة 

است )رأی هیدأت عمدومی دیدوا      ادر کرد وکار صزدایی مجوزهای کسبهیأت مقررات 1397/2/15
 (3/12/1398، 98099709058112753تا  98099709058112750عدالت اداری، دادنامة 

های تجاری امتیازی، افراد، برای فعالیت تجداری، از نهداد مشدارکت    پیش از تأسیس شرکت
نهداد، از اصدطالح   در زبا  فارسی، برای توصیف این  (.Harris, 2004: 20)بردند تجاری بهر  می

یدا  « مد ج عدین  »، محصدول  «مددنی  مشارکت»حال،  شود. با ایناستفاد  می« مدنی مشارکت»
اسدت و در  « مد ج آورد  »تجداری، محصدول   آنکه مشارکت است  حال « ترکیب اموال ملموس»

 شود. محقق نمی« م ج عین»ها، ل وماً چارچول این مشارکت
تجداری، شخصدیت    قانو  تجارت، مشارکت 220س مادة هنوز در نظام حقوقی ایرا  و براسا

هدا، بده ندام و حسدال مشدارکت، معاملده       شدری   –کدام از مدیر  حقوقی مستق  دارد، زیرا هر
کنند. مشارکت، صاحب دارایی است و درک این نکته، در تسویة زما  ورشکستگی و پیش از می
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شخصیت حقوقی قا   نشویم، ولی مراجعه به شرکای ضامن مؤثر است. ا ر برای شرکت عملی، 
(، 72: 1375صورت تئامنی، مراجعده کنندد )اسدکینی،    به طلبکارا  حق بدهیم که به شرکا، به
 ایم.توجهی کرد آنگا  به دارایی در تمل  مشارکت بی
طور مستق  نی ، تحت عندوا   درو  اقتصدادی بدا مندافع      این نهاد، در نظام حقوقی ایرا ، به

ای محدود، براساس قرارداد و پدس از ثبدت   است و برای دور  شد شناخته مشترک، به رسمیت 
ها، با لحاظ مسئولیت تئدامنی شدرکا، از شخصدیت حقدوقی برخدوردار      در ن د ادارة ثبت شرکت

 (.10/11/1395قانو  احکام دا می توسعة کشور،  24است )مادة 
عدددة حدداکم بددر تجدداری، بددرخالف قاماهیددت قددراردادی و مسددئولیت تئددامنی مشددارکت  

دولتدی در حقدوق عمدومی یدا بدا طدی فرایندد ثبتدی          هاست که یدا براسداس امتیازنامدة   شرکت
شوند و مسدئولیت شدرکا در آنهدا بده مبلد       های تجاری، در حقوق خصوصی تأسیس میشرکت

 شود.  تعهدشدة سرمایه محدود می
 دذاری    در جذل سرمایهویی ، کماکاتجاری قراردادی، نهادی صرفاً تاریخی نیست و بهمشارکت 

تدر اسدت.   دلی  مبنای قراردادی، انحالل مشارکت، از شرکت سداد  خارجی نقش محوری دارد، زیرا به
 کند. ذار خارجی تسهی  میساد ی انحالل، خروج سریع سرمایه را به نفع سرمایه

 

 امتیازنامه: خاستگاه نیریة مسئولیت محدود . 2
امتیاز دولتی و سرمایة تجاری. این نهاد نی  مانند شخصیت حقدوقی،  مسئولیت محدود، دو منشأ دارد: 

 برد. آمد و سپس حقوق خصوصی در سدة نوزدهم از آ  بهر  نخست در حقوق عمومی پدید
هدای تجداری پرخطدر را در    های امتیازی پدید آمد تدا فعالیدت  مسئولیت محدود، نخست در شرکت

کا به مسئولیت محدود سدهامدارا ، در برابدر دیدو  شدرکت،     پذیر کند. با اتهای دوردست توجیهسرزمین
شوند، مقدار معینی دارایی را برای تجارت و بهبود ]رفا  و منافع[ عمدومی تخصدیص   اشخاص ترغیب می

 نمود.های امتیازی، استعمار ر  نمی(. بدو  مسئولیت محدود شرکتAvi-Yonah, 2005: 790)دهند 
عندوا  شدرکتی سدهامی و    داد، شدرکت بده  بریتانیا اجداز  مدی  هند شرقی امتیازنامة کمپانی 

بریتانیدا، در   هندد شدرقی  کمپدانی   (.Sahni, 2013: 320براساس مسئولیت محدود فعالیت کند )
هدای سدهامی عدام مسدئولیت محددود بودندد       ترین شدرکت هلند، کهن هند شرقیکنار کمپانی 

(Robertson, 2012: 343  )بازار، اعئا، به نام و حسدال خدود   تنظیم ای هاما در اصناف و شرکت
 یافت.  کردند و موضوع مسئولیت محدود، مجال طرح نمیمعامله می

مسدئولیت  »نی  در سدة هجدهم بده پیددایش   « سرمایه» یری ها، شک  ذشته از امتیازنامه
بودندد و  ها، فاقد سرمایه، در مفهوم دقیدق کلمده   های امتیازی، تا مدتانجامید. شرکت« محدود

 بردند.  بهر  می« های قرضیروش»یا « تجاریمشارکت»برای تأمین مالی از 



 1829   های امتیازی در بستر حقوق عمومیمفهوم امتیاز در شرکت

 ,Robertson...، شرکتی ... با سرمایة غیردا می بود )1600بریتانیا، ... در هند شرقی کمپانی 

، فرایندی را آغاز کرد کده بده   1607هلند، در اکتبر  هند شرقی(. در مقاب ، کمپانی 347 :2012
 ذاری موقت و قاب  ( و سرمایه، از سپرد Robertson, 2012: 353د سرمایة دا می انجامید )ایجا

ترتیدب  (  بددین Robertson, 2012: 350وکدار بده دارایدی بددل شدد )     تسدویه در پایدا  کسدب   
 پدید آمد.   1داری تجاریسرمایه

ست که سودِ ناشدی  سرمایه، در معنای دقیق، دارایی قاب  تقویم به پول و غیرقاب  برداشتی ا
ترتیدب بدا تبددی  سدود بده سدرمایه، رشدد        شود، بددین  ذاری میاز آ ، نخست، مجدداً سرمایه

 ذاری در مشارکت ...، اقدامی موقتی بود که در کند. تا آ  زما ، سرمایهاقتصادی ادامه پیدا می
و هندوز نید     ها، مدوقتی بودندد  (. مشارکتRobertson, 2012: 346شد )پایا  تجارت تسویه می

 های صاحب سرمایه، دا می بودند و هنوز نی  هستند.  هستند. شرکت
وقوع پیوست: نظام ثبتی، جایگ ین امتیازنامه شد  در نیمة نخست سدة نوزدهم، دو تحول به

 ای معمول بدل شد. ها از سرمایه، به رویهو برخورداری شرکت
مین منافع عمومی توس  شرکت تصدیق شدود  از این زما ، دیگر الزم نبود در امتیازنامه، تأ

کننددة مندافع عمدومی اسدت      خدود، تدامین  خدودی شدد توسدعة تجدارت، بده     و مفروض انگاشته
 ترتیب سازوکار ثبت، جایگ ین صدور امتیازنامه شد.  بدین

، تأسیس شرکت از امتیازی حاکمیتی، 1844ها، در در بریتانیا، با تصویب قانو  ثبت شرکت
هدا، تعدداد   همگا  بدل شدد. چهدارد  مدا  پدس از تصدویب قدانو  ثبدت شدرکت        به حقی برای 

ترتیدب  بددین (. Harris, 2004: 370هدای پیشدین بدود )   ها برابر شرکتشد ، د های ثبتشرکت
ها، ها، از حقوق عمومی به حقوق خصوصی مهاجرت کرد. هرچند نخستین شرکتحقوق شرکت

 ا، در سدة نوزدهم به ثبت رسیدند.  هتأسیس شدند، اما نخستین شرکت 1600در 
ای معمدول شدد. در   در تحولی دیگر، تخصیص سرمایه، یعنی دارایی غیرقابد  برداشدت، بده رویده    

ای از مسدئولیت محددود برخدوردار بودندد     شد های ثبتدسته از شرکت ابتدای سدة نوزدهم، تنها آ 
، مسئولیت محددود،  1855انگلستا ، تا که در مفهوم دقیق کلمه، سرمایه داشتند. به همین دلی ، در 

 (.Avi-Yonah, 2005: 789ها]یی که تأسیس آنها تابع نظام ثبتی است[، وجود نداشت )برای شرکت
شدد کده    تدریج همبستگی نظام ثبتی و برخورداری از سرمایه، تا آ  حد بددیهی انگاشدته  به

ه نظام ثبتدی از فدرض تدأمین    شود  حال آنکادعا شد، نظام ثبتی، به مسئولیت محدود منجر می
 شود.  منافع عمومی و مسئولیت محدود، از سرمایه ناشی می

خصدوص   ، در4و ایم  3[، انج 2های خصوصیدر ویراش دوم ]کتال مجموعة مقاالت شرکت

___________________________________________________________________ 
1. Commercial Capitalism 
2. Treaties on the Law of Private Corporations Aggregate 
3. Joseph K. Angell 

4. Samuel Ames 



 1401مستان ز، 4، شمارۀ 52مومی، دورۀ فصلنامۀ مطالعات حقوق ع   1830

نشدد ،  نویسند: در هدر شدرکت خصوصدیِ ثبدت    تفاوت اصلی میا  مشارکت و شرکت، چنین می
شد ، شدرکا، تنهدا   ها هستند  حال آنکه در اجتماعات ثبتشرکا بدو  محدودیت، مسئول بدهی

(. این برداشت، در رویدة  Avi-Yonah, 2005: 790ای که دارند، مسئول هستند )به اندازة سهامی
دارد با ، بیا  می1839، در 1قئایی ایاالت متحد  نی  انعکاس داشت. رأی بان  آ وستا علیه اِرل

دادی، هر سهامدار با تمام دارایدی ]شخصدی[ خدود، ضدامن     تقلی  شرکت ثبتی به مشارکت قرار
 (. Avi-Yonah, 2005: 791دیو  شرکت است )

نظدام  »دنبدال داشدت،  د ارة نادرسدت     از آنجا که نظام ثبتی، اعطای شخصیت حقوقی را به
اعطدای شخصدیت   »تدری انجامیدد:   ، به  د ارة اشدتبا   «شودثبتی به مسئولیت محدود منجر می

 «. شودلیت محدود منجر میحقوقی به مسئو
، مجلس اعیا ، میا  ثبدت شدرکت و مسدئولیت    1897، در 2در پروندة سالمن»در بریتانیا و 

دنبال دارد ]و[ مسئولیت محددود،  محدود، رابطه برقرار کرد. ثبت، اعطای شخصیت حقوقی را به
 (. Sahni, 2013: 321« )شودبه پاسخگویی شرکت ]و نه سهامدارا [ در برابر قانو  منجر می

هدایی در   یری شدرکت آمیختگی نظام ثبتی، سرمایه و مسئولیت محدود، مبنای شک درهم
وکار در سدة بیسدتم بددل شددند. در    نیمة نخست سدة نوزدهم است که به شک  معمول کسب

-Aviهدا را پذیرفتندد )  ها، مسئولیت محدود شرکت، بیشتر ایالت1830ایاالت متحد  و در دهة 

Yonah, 2005: 789.)      هدای  و قدانو  شدرکت   1855در بریتانیدا، قدانو  مسدئولیت محددود، در
 (. Sahni, 2013: 320به تصویب رسید ) 1884سهامی در 

های امتیدازی در  کند مقایسة مسئولیت محدود شرکتتفاوت مفهوم امتیاز و سرمایه آشکار می
های های ثبتی شرکتشرکتهای ثبتی در حقوق خصوصی، نادرست است. حقوق عمومی و شرکت

کنند. درست به همین دلید  سدهامدارا    سرمایه هستند و اعتبار خود را از سرمایة شرکت اخذ می
های شرکت ثبتی، مسئولیت محدود دارند: آنها منشأ اعتبار شرکت ثبتی نیستند. در مقاب ، شرکت

های حکدومتی  ا از فرما های شخص هستند  آنها اعتبار و مسئولیت محدود خود رامتیازی، شرکت
 های ملی دولتی نی  صادق است. مورد شرکت ای که کماکا  در رفتند    ار می

هدای دولتدی مدأمور بده خددمات      نظام حقوقی ایرا ، اغلب دربارة مبنای مسئولیت محددود شدرکت  
ین  یدرد  بندابرا  موجب قدانو  صدورت مدی    ها بهحال، تأسیس این شرکت عمومی مسکوت است  با این

مورد آنهدا   دلی  از میا  رفتن سرمایه و بدو  قانونگذاری جدید، فرایند ورشکستگی را درتوا  تنها بهنمی
بدود. ایدن اسدتنباط بدا      من لة نسخ قانو  نهادساز خواهدد آنکه صدور حکم انحالل آنها، به اعمال کرد  چه

صدورت کمبدود    مرکد ی، حتدی در   ایرا ، منطبق است، زیرا انحالل بان  مرک ی مقررات حاکم بر بان 
 (.18/04/1351و بانکی کشور، قانو  پولی  10مادة « ح»موجب قانو  مجاز است )حرف  سرمایه، تنها به

___________________________________________________________________ 
1. Bank of Augusta v. Earle 

2. Salomon v. Salomon & Co Ltd. [1879] AC 22,51 



 1831   های امتیازی در بستر حقوق عمومیمفهوم امتیاز در شرکت

 امتیاز: اعطای انحصار در چارچوب حقوق عمومی
داند. ویی ی اصلی شرکت]های امتیازی[، اعطدای  برداشت دیگری، امتیاز را به معنای انحصار می

هدای  های تجاری پرخطدر در سدرزمین  برای توسعة فعالیت (.McLean, 2004: 365)انحصار بود 
ناشناخته ضرورت داشدت، شخصدی حقدوقی بدا مسدئولیت محددود، از حدق انحصداری تجدارت          

بار، قالدب شخصدیت حقدوقی    ترتیب در اواخر سدة شان دهم برای نخستینبرخوردار باشد  بدین
 و استعمار پدید آمد. (McLean, 2004: 365) برای اکتشافات تجاری پرخطر استفاد  شد

 

 مفهوم حقوقی انحصار .1
انحصار چیست؟ انحصار، لغو اهلیت تمتع و استیفای اتباع و تابعا  نظام حقوقی داخلی، براساس 
حقوق عمومی و تخصیص اهلیت تمتع و استیفای مذکور، تنها به ی  فرد یا موجودیدت داخلدی   

 ج  در چارچول حقوق عمومی ممکن نیست.یا خارجی است  چنین تخصیصی، 
توا  منشأ آ  را در حقوق طبیعی انحصار، ریشه در حقوق موضوعة کشور امتیازدهند  دارد و نمی

هدای  وجو کرد. براساس حقوق طبیعی، همة افراد از اهلیت تجارت برخوردارند  حتدی در سدد   جست
بومیا ، حق آزادی تجارت و تبلی  مدذهبی   شد که ونه توجیه میپیشین، مجازات بومیا  آمریکا این

 (.Koskenniemi, 2001: 142کنند )شود، مستمراً نقض میرا که از حقوق طبیعی ناشی می
کردندد. براسداس امتیازنامدة    های حقوق عمومی، اتباع را از حق تجارت محروم میامتیازنامه

هدای موضدوع   و تجارت در سرزمینهای اکتشافی بریتانیا، کشتیرانی، فعالیتهند شرقی کمپانی 
 Charter granted by Queen)انحصار این شدرکت، بدرای سدایر تابعدا  بریتانیدا ممندوع اسدت        

Elizabeth to the East India Company, 1600 .) 
دهد: ما، خدود،  خوبی نحوة پیدایش انحصار را توضیح میهادسن، بهخلیج امتیازنامة شرکت 

دهیم، و ممندوع  سازیم و فرما  می  را در هر درجه و جایگاهی، متعهد میماو تابعا  جانشینا 
ی  از آنها، مستقیم یا غیرمستقیم، ]در محدودة انحصداری[ حئدور نیابندد،    کنیم ... که هیچمی

 Charter)شکار نکنند، به تجارت مستمر نپردازند، معامله نکنند و به سفرهای اکتشدافی نروندد   

and Supplement Charter of the Hudson's Bay Company, 1670 .) 
هلند، هیچ شخصی، منصدرف از وضدعیت و اهلیدت وی،     هند شرقیبراساس امتیازنامة کمپانی 

وید  سدال   هلند[ هستند، مجاز نیست در بیسدت  به استثنای افرادی که عئو کمپانی ]هند شرقی
دریدانوردی کندد. همچندین     2 تدا تنگدة مداژال    1آتی، از هلند به مقصد شدرق دماغدة امیدد نید     

فرد تابعا  و افراد مقیم هلندد، بددو  هر ونده اسدتثنایی و از هدر       بایست توس  فردامتیازنامه، می

___________________________________________________________________ 
1. Cape of Bona Esperanza: Cape of Good Hope  

2. Estrecho de Magallanes: Strait of Magellan 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356543/Strait-of-Magellan
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نوعی، مستقیم و غیرمستقیم، در داخ  یا خارج از قلمرو هلند و به هر روش ممکنی، مورد تبعیت، 
   (.Charter of the Dutch East Indies Company, VOC, 1602پیروی و احترام واقع شود )

حقدوق  »بدار نده در ادبیدات    نید ، نخسدتین  « حقوق مکتسب»برخالف تصور عمومی، مفهوم 
  رفت.  های تابع حقوق عمومی، مورد توجه قرارکه در امتیازنامه« المل  خصوصیبین

شد. هرچند اغلب ای مقدم، یعنی حقوق موضوعه، ناشی میحقوق مکتسب،  ا  از امتیازنامه
طریدق تصدرف مدؤثر     امتیازنامة مقدم نی  باید در بازة زمانی متعارفی به تحقق حقوق مکتسب از

است: در مواردی که پیش از این، بدرای   هلند آمد هند شرقی  منجر شود، در امتیازنامة کمپانی
اسدت،   ای اعطدا شدد   هدا، اجداز   ای شرکته شرق دماغة امید نی  تا تنگة ماژال ، به پار سفر ب

بود  منوط بده آنکده حدداکثر، چهدار      مجوز مذکور، در دورة اعتبار آ ، به قوت خود باقی خواهد
 Charter ofهای مذکور[ اع ام شدوند ) ها]ی شرکتسال از زما  صدور امتیازنامة حاضر، کشتی

the Dutch East Indies Company, VOC, 1602.)  
 رفت. در سددة  در مواردی نی ، حق مکتسب، از تصرف مؤثر، یعنی حقوق طبیعی، ریشه می

دانسدتند، ملد  اروپدایی، ... از    نوزدهم، حقوقدانانی مانند کلوبر، و  مارتن  و ویتن ... طبیعی مدی 
طریدق   بده آنکده ایدن امدر، از    حق توسعة متصرفات و حوزة صالحیتی خود برخوردارند، مندوط  

در ایدن  (. Koskenniemi, 2001: 116هدای جدیدد واقدع شدود )    اکتشاف و تصرف مؤثر سرزمین
زاد ا  مسیحی، به حقوق ادعایی یکدیگر، براساس تقددم در تصدرف و یدا اکتشداف     میا ، نجیب
 (. Ellis, 1886: 129 ذاشتند )احترام می

وجده شدام    هدیچ است، امتیداز اعطاشدد  بده    انیا، آمد بریت در امتیازنامة کمپانی هند شرقی
در تصدرف قدانونی و    هایی که پیش از صددور امتیازنامده،  ها، ج ایر، بنادر، شهرها و قریهسرزمین

شدرط  شود. بر همین اساس، هر حکومت مسیحی، بده اند، نمیزاد ا  مسیحی بود واقعی نجیب
بود  صلح، در  ت تشکی  اتحاد با بریتانیا یا برقرارصور برخورداری از تصرف قانونی و مؤثر، و در

 Charter granted by Queenاسدت ) روابد  خدود بدا ایدن کشدور، از حدق مالکیدت برخدوردار         

Elizabeth to the East India Company, 1600) . 
اسدت  از جملده    آمید ، اشدار  نشدد    ها، به شرط اتحاد و رواب  صدلح ای از امتیازنامهدر پار 

کند هادسن، امکا  تمل  اراضی توس  شرکت را به مواردی محدود میخلیج یازنامة شرکت امت
زاد ا  مسیحی ها و نجیبکه در تصرف واقعی تابعا  ما ]پادشاهی بریتانیا[ یا تابعا  سایر دولت

 (. Charter and Supplement Charter of the Hudson's Bay Company, 1670نباشد )
است در محدودة امتیازی، شرکت از حدق   آفریقا، تصریح شد  سلطنتی ة شرکتدر امتیازنام

زاد دا   تمل  اراضی برخوردار است  البته منوط به آنکه اراضی مدورد اشدار ، بده دیگدر نجیدب     
 (. Scott, 1903: 244باشد ) مسیحی تعلق نداشته

ع و اسدتیفای تجدارت،   ها، اتباع و تابعا  دولدت اعطاکننددة امتیداز را از حدق تمتد     امتیازنامه
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توانسدت بده سدلب    کرد  از همین رو، امتیازنامده نمدی  براساس حقوق عمومی داخلی محروم می
 حقوق ناشی از حقوق طبیعی، یعنی تصرف مقدم سایر مل  مسیحی منجر شود. 

تدأثیر بدود. بدرای مثدال     ها، در چارچول حقوق موضوعة سایر دول اروپایی نی  بدی امتیازنامه
هند شرقی هلندد  توانست اتباع و تابعا  بریتانیا را وادار کند از مفاد امتیازنامة کمپانی هلند، نمی

 تبعیت کنند.  
های امتیازی اروپایی قطعی بود. های متعارض، وقوع در یری میا  شرکتبا صدور امتیازنامه

ی داشدت  هلند، مورد حمایت دولت این کشور بود و تصمیم قطع هند شرقی برای نمونه کمپانی
ایدن امدر، بده وقدوع جند ، از       (.Roukis, 2004: 942ها شدود ) تا مانع فعالیت تجاری بریتانیایی

هادسن نی  در سددة ندوزدهم، بدا     خلیجشرکت (. Van, 1948: 132، منجر شد )1784تا  1781
 (.Ellis, 1886: 129ها در یر جن  بود )فرانسوی

شدد. مدوج   بعا  حقوق خصوصی توصدیف مدی  عنوا  در یری تاهایی هموار  بهچنین جن 
آنکده نیدازی بده    های رقیب، خارج از اروپا ادامده پیددا کندد، بدی    توانست میا  شرکتجن ، می

 (. Grewe, 2000: 303های اروپایی در خاک اروپا باشد )مخاصمه، میا  قدرت
ع جند ، میدا    پرهی  از وقدو   ةیانگاز حقوق عمومی به حقوق خصوصی، با  هاشرکتانتقال موضوع 

 بید ترتنیبدی امتیازی صورت  رفت  این انگی  ، آشکارا سیاسی و غیرحقوقی بود  هاشرکتدول متبوع 
ی تجداری  هدا تید فعالی نظیر تفکی  حقوق خصوصی از حقوق عمومی یا تلقدی  اانگاشتهمفاهیم بدیهی 

 یخی دارد.تار شةیر، داشته باشدمبنای حقوقی  آنکهی، بیش از  ریتصد عنوا بهدولت، 
انحصار، کماکا  در حقوق عمومی معاصر جایگاهی رفیع دارد: حاکمیت پولی، انحصار شرکتی بده  

« الدف »است )حرف  ی است که امتیاز انحصاری انتشار پولی ملی کشور بدا  اعطا شد بان  مرک نام 
اغلب به معندای  (  حتی حاکمیت دا م بر منابع طبیعی، 18/4/1351وبانکی کشور، ، قانو  پولی3مادة 

محدودة جغرافیایی فعالیت خدود، در زمیندة    ایرا ، در نفت ملی ی ملی است. شرکتهاشرکتانحصار 
، قدانو  مربدوط بده    4مدادة  « الدف »است )تبصرة حدرف   اکتشاف و استخراج، از انحصار برخوردار بود 

 (.19/5/1353، 15/2/1347، 26/2/1339ایرا ،  نفت ملی اساسنامة شرکت
اسدت.   قانو  اساسی ایرا  نی  اعطای امتیاز به بیگانگا  را معادل با انحصار دانسته 81اص  

 براساس قانو  اساسی، لغو اهلیت تمتع و استیفای اتباع، بده نفدع بیگانگدا ، و در نتیجده قا د      
 شد  حقوق اضافی برای بیگانگا ، در مقایسه با اتباع ممنوع است.

سدازی فراینددی   دهد: ملدی سازی ارا ه میی تاز  از ملیبررسی مفهوم تاریخی انحصار، قرا ت
کندد  یافته به بیگانگا  را لغو میشد  از اتباع و تخصیصاست که انحصار خارجی یا اهلیت سلب

و به انحصار داخلی، یعنی سلب اهلیدت از اتبداع و تخصدیص آ  بده ید  شدرکت دولتدی بددل         
شدود،  ایرا  اسدتنباط مدی   نفت ملی ین شرکتهای پیششود. این برداشت، عیناً از اساسنامهمی

منابع نفتی و صنعت نفت ایرا ، ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایرا  نسبت به منابع »زیرا 
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قدانو  نفدت،    3مدادة   1)بندد  « ایدرا  اسدت   نفدت  ملدی  عهدة شرکتنفتی ایرا  ... منحصراً به 
 (.17/03/1356ایرا ،  نفت ملی اساسنامة شرکت 4، مادة 8/05/1353

طریدق   حفظ انحصار و تغییر دارندة آ  امروز  نی ، با توس  به قاعدة تأمین منافع عمومی از
اندد، هرچندد در واقدع،    کننددة مندافع عمدومی   هدای ملدی، تدامین   شود: شرکتشرکت توجیه می

 کنند.  های ملی، انحصار دولت را تئمین میشرکت

 

 . انحصار: مفهومی جغرافیایی2
است، یعنی ممانعت دیگرا  از اشدتغال   های امتیازی، انحصار جغرافیایی بود کتنقطة اتکای شر

ها آشدکار  به تجارت در محدودة جغرافیایی فراسرزمینی. ویی ی جغرافیایی انحصار در امتیازنامه
 شود.  است و اغلب وسیع و مبهم تعریف می

، محدودة جغرافیدایی امتیداز،   بریتانیاهند شرقی  براساس نخستین فراز از امتیازنامة کمپانی
 Charter)ها و مناطق واقع در آسدیا و آفریقدا، بده ضدمیمة ج ایدر ایدن منداطق اسدت         سرزمین

granted by Queen Elizabeth to the East India Company, 1600 .) 
هادسن نی ، مسدیر ورودی بده خلدیج هادسدن،     خلیح محدودة جغرافیایی امتیازنامة شرکت 

 Charter and Supplement Charter)های مشرف به خلدیج بدود   سواح  و زمین خلیج هادسن،

of the Hudson's Bay Company, 1670 .) 
شدرقی تدا    هلند، محدودة جغرافیایی امتیازنامه، هندد  هند شرقیبراساس امتیازنامة کمپانی 

  یرد.ا در برمی( رCharter of the Dutch East Indies Company, 1602)ماورای تنگة ماژال  
هدای بد رگ    ا ، از بدو تأسیس، امکا  صیانت مؤثر از انحصار جغرافیایی فراهم نبود. اغلب شرکت

 & Carlos)شددند  های اقتصادیِ تابع دولت متبوع خود مواجده مدی  امتیازی، با رقابت غیرقانونی بنگا 

Kruse, 1996: 363)  کردند.  امتیازی را نقض میهای نشینا  سفید، انحصار شرکتو  ا ، مستعمر 
توانسدت بده   غربی آ  بود که شدرکت نمدی   آفریقا، مشک  اصلی، در هند سلطنتی برای شرکت
نشینا  و حکام ج ایر دلگرم باشد. ... ]بسیاری از حکدام محلدی[، آشدکارا و در کندار     حمایت ج یر 

در تجدارت بدرد  از آفریقدا[    مالکا  م ارع، بر این باور بودند که قاچاقچیا  ]با نقض انحصار شرکت 
 .(Carlos & Kruse, 1996: 305-306یابد )دهند و در نتیجه، قیمت کاهش میعرضه را اف ایش می

هدای دور  یافت  ریس  فعالیت تجاری در سدرزمین تدریج کاهش میامکا  حفظ انحصار، به
هدای  آور شدرکت مهای اقتصادی کوچ ، با ه ینة سربار و سرساشد. از سوی دیگر، بنگا کم می

 امتیازی مواجه نبودند. 
بریتانیدا،  هند شدرقی  های دور، کمپانی در سدة هجدهم با کاهش خطر ناشناختگی سرزمین

های کوچ  اروپایی تئدعیف شدد. ...   واسطة رقابت با شرکتبا چالش مواجه شد. این شرکت، به
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ی ایدن شدرکت بدر بنگدال بدود کده       بریتانیا، بر سایر رقبا، ناشی از استیالهندشرقیتفوق کمپانی
رفت. ... اما درآمددهای شدرکت از بنگدال،    شمار میترین بخش هند بهثروتمندترین و پرجمعیت

، شدرکت ندا  یر از دولدت    1770رشد شرکت را پوشش دهد و در  های رو بهتوانست ه ینهنمی
 (.Sutton, 1990: 9بریتانیا تقاضای وام کرد )

 خلدیج  آفریقدا و شدرکت   سدلطنتی  ار جغرافیایی، مقایسة شرکتبهترین نمونة اهمیت انحص
دلی  ن دیکدی  آفریقا، به سلطنتی هادسن است که امتیازنامة هر دو، به ی  فرد اعطا شد. شرکت

درستی اِعمال کند  حئور تجدار  توانست انحصار خود را بههای امتیازی به بریتانیا، نمیسرزمین
 ,Carlos, Kruseداد )عنوا  بازیگر مسل  کاهش میکت را بهای، در طول زما ، سهم شرحاشیه

 و سرانجام، در مدتی نسبتاً کوتا ، به ورشکستگی شرکت انجامید.   (296 :1996
ها به حیات خدود  هادسن، با استفاد  از م یت بُعد جغرافیایی، سد خلیج از سوی دیگر، شرکت 

قدانو    146های اقتصدادی کده براسداس مدادة       بحرا دلیادامه داد و سرانجام امتیازنامة آ ، نه به
، و در پی تأسیس 1868، مصول 2و قانو  سرزمین راپرت 1867، مصول 1آمریکای شمالی بریتانیا

، 1934کم، تدا  دولت کانادا، لغو شد. با وجود این، شرکت، به حیات خود ادامه داد و کماکا ، دست
 (.The History of Hudson Bay Company, 1935: 59-60)مال  هشتصد ه ار هکتار زمین بود 

های دولتی، جغرافیایی است، امدا بندابر اصد  سدرزمینی     در دورة معاصر نی ، انحصار شرکت
 ایدرا ، در  نفدت  ملدی   یدرد. شدرکت  بود ، تمامی سرزمین دولت اعطاکنندة انحصار را در برمی

است )تبصرة حرف  برخوردار بود  محدودة فعالیت خود، در زمینة اکتشاف و استخراج از انحصار
، 15/2/1347، 26/2/1339ایدرا ،   نفدت  ملدی  ، قانو  مربوط به اساسنامة شرکت4مادة « الف»

(  این محدود ، فالت قارة ایرا  را در مناطق دریایی، ج ایر و سراسر کشور را دربدر  19/5/1353
، 26/2/1339ایدرا ،   نفدت  ملدی  ، قانو  مربوط به اساسنامة شدرکت 58، مادة 4 رفت )مادة می

مدادة   1، بندد  15/2/1347ایدرا ،   نفت ملی ، قانو  اساسنامة شرکت4مادة « الف»تبصرة حرف 
 (.19/5/1353ایرا ،  نفت ملی ، اساسنامة شرکت4مادة « د»، حرف 8/5/1353، قانو  نفت، 3

ل رزرو کده فددرا  های دولتی، در مواردی جنبة فراسرزمینی نی  دارد  چنددا  انحصار شرکت
کندد. در ایدرا  نید     آمریکا حاکمیت ارزی را بر منابع دالری خارج از این کشور نی  اعمدال مدی  

های ارزی که منابع آنها، در خارج از کشور واقع است، تدابع مقدررات باند     خرید و فروش حواله
 نامدة های مجاز، در اجرای تصدویب مرک ی است )دستورالعم  خریدوفروش ارز در شبکة صرافی

 (. 16/05/1397هد هیأت وزیرا ، 55633/ت63793

 
 

___________________________________________________________________ 
1. British North America Act (1867) 
2. Rupert's Land Act (1868) 
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 های امتیازی. لغو انحصار: افول شرکت3
اسدت  مصدادف بدا تأسدیس      هدایی همدرا  بدود    های امتیازی، هموار  با مخالفدت انحصار شرکت

بریتانیا، انحصارها، ... مقبولیت نداشت و این هراس در میا  بود که تجدارت،  هند شرقی کمپانی 
 (. Sutton, 1990: 5از دریانوردا  کارآزمود  تهی کند )کشور را 

وجود امتیاز انحصاری شرکت، تجارت تریداک، تقریبداً    هلند و باهند شرقی  مورد کمپانی در
 ,vanشدهرت داشدتند )   1«شدرکت کوچد   »طور کام ، در اختیار تجار خصوصی بود که بده  به

دسدتیابی بده سدود سرشدار، در سددة       رغدم سدابقة درخشدا ، در   این شرکت، علی (.124 :1948
 .( (Furber, 1976: 275ها در نظام خود مواجه شدهجدهم با نخستین شکاف

... مقرر شدد، شدرکت بده حیدات      1697آفریقا و در واکنش به انحصار، در  سلطنتی مورد شرکت در
اری از اسدتحکامات،  ها، برای نگهدد خود ادامه دهد  اما تجار مستق  نی  در ازای پرداخت جدولی از ه ینه

، رویة اعطدای  1690آفریقا از اواخر  سلطنتی شرکت (.Scott, 1903: 248از حق تجارت برخوردار شدند )
مجوز به تجار خصوصی را آغاز کرد. ]حئور  ستردة تجار خصوصی و در نتیجه، نقض انحصدار، سدرانجام   

 (.  Carlos & Kruse, 1996: 291)، عمالً از بازار حذف شود 1730موجب شد[ شرکت در دهة 
 رایانه، همچنا  به حیات خدود   رفتن سیاستی واقع بریتانیا، با در پیشهند شرقی کمپانی 

موجدب فرمدا  سدلطنتی     ، به1813بریتانیا در هند شرقی ادامه داد. ورود دیگر تجار به کمپانی 
 صورت قانونی  رفت و این امر، سبب تداوم و تقویت موجودیت آ  شد. 

های فرانسوی، دخالت دولت در آنها بود...، و در مقایسه با انگلسدتا ،  ی ی برجستة شرکتوی
 (. (Berg, 2015: 10تر، لغو امتیاز انحصاری رقم خورد در مدت زمانی بسیار کوتا 

 رفتن تدریجی از انحصار سبب شد بازر انا  بریتانیایی،  در بریتانیا، آزادسازی تجارت و فاصله
شوند که به تجارت شخصدی   ترین  رو ، در میا  تجار اروپایی شناختهترین و موفقرگعنوا  ب به

(. تجار خصوصی بریتانیایی، معامالت (Furber, 1976: 272-275و خصوصی در آسیا مشغول بودند 
 & Ericksonهند شرقی ]بریتانیا[ ساما  دادندمحلی را در چارچول نهادی جهانی، یعنی کمپانی 

Bearman, 2006: 222-226) )   اما، حتی اتخاذ چنین سیاستی، ا رچه در زما  خود مؤثر بدود، بدا  
 وقوع تحوالت اجتماعی و اقتصادی، دستخوش تغییراتی شد که به نقض انحصار انجامید.

بریتانیا با فاجعه آغاز شد و با صددور اعالمیدة   هند شرقی نقض انحصار عملی، برای کمپانی  
را تصدویب کدرد. قدانو      2، پارلما  بریتانیا، قانو  چای1733ایا  رسید. در استقالل آمریکا به پ

هدای  داد، مسدتقیماً، ]و بدا معافیدت از ه ینده    هند شرقی ]بریتانیا[ امکدا  مدی  چای، به کمپانی 
هندد شدرقی     مرکی[، چای را از بریتانیا صادر کند. ... این تدابیر، بده انحصدار مسدل  کمپدانی    

  (.Sahni, 2013: 323-324ید  هرچند مستل م حق انحصاری تجارت نبود )]بریتانیا[ انجام

___________________________________________________________________ 
1. Little Company 
2. Tea Act, 1733 
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هایی در فیالدلفیا، بوستن و نیویورک شک   رفت که هدف آنها، تحدریم  ، مقاومت1773در 
(. سرانجام و پس از واقعة اتالف چای، Sahni, 2013: 323-324هندشرقی]بریتانیا[ بود )کمپانی

ترتیدب  ، این بندر را تحریم کرد. بددین 1774، در 1قانو  بندر بوستنپارلما  بریتانیا، با تصویب 
 ادامه یافت.   1783آغاز شد و تا  1775جن  استقالل آمریکا در 

بریتانیدا در تجدارت لغدو    هند شرقی میالدی، حق انحصاری کمپانی  1833و  1813های در سال
پوشدی فرانسده   هادسن پس از چشم جخلی مورد شرکت  ونه بود. درشد. وضعیت در شمال نی  همین

 (.  Ellis, 1886: 129از کانادا، تابعا  بریتانیا در برابر انحصار ]شرکت[ مدعی حقوقی برای خود شدند )
بدرلین، هر ونده امتیداز و انحصدار تجداری را       1885المل  نی ، معاهددة  در عرصة حقوق بین

هدای  دا    معاهددة بدرلین و تصدمیم    وجود اجرا نشد  کام  با (.Nys, 1903: 329ممنوع کرد )
های امتیازی، رقابت عملی، سرانجام به لغو انحصارهای قانونی انجامیدد. تقریبداً   آمی  شرکتنبوغ

 بود.  های امتیازی باقی نماند در پایا  سدة نوزدهم، چی ی از انحصار شرکت
ای  شدود. در پدار  های دولتی نی  بده سدقوط منجدر مدی    شکست عملی انحصار در شرکت

هدای دولتدی اسدت  امدا     های رادیویی و تلوی یونی از آ ِ شرکتکشورها، انحصار پخش برنامه
هدای اجتمداعی،   حفظ این انحصار با توسدعة فنداوری اینترندت، رابطدة معکدوس دارد. شدبکه      

های دولتی پخش برنامده را در آسدتانة   های اینترنتی، شرکتای و تلوی یو های ماهوار برنامه
 است. قرار داد  ورشکستگی

های دولتی از آنها سلب و مجددداً بده دولدت    های انحصاری شرکتدر مواردی نی ، صالحیت
، الیحة قانونی مدتمم الیحدة قدانونی تأسدیس وزارت نفدت،      1مادة « الف»شود )حرف وا ذار می

(  این موضوع ممکدن  23/2/1395ایرا ،  نفت ملی قانو  اساسنامة شرکت 5، مادة 29/3/1359
 ها توس  مجلس ناشی شود.پذیری مستقیم وزارتخانهست از نظارتا

 

 گیرینتیجه
های امتیازی را فدراهم کدرد:   سه تحول در حقوق عمومی کشورهای اروپایی امکا  ایجاد شرکت

اعطای شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود کده  
، در 1820تددریج و از  وق عمومی سددة هفددهم بودندد، بده    شد  در حقنهادهایی مسلم و تثبیت

 حقوق خصوصی، استفاد  شدند.
های تجاری، صدرفاً در چدارچول   از ابتدای سدة هفدهم، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت

ای طریق صدور امتیازنامه ممکدن شدد. اعطدای شخصدیت حقدوقی بده پدار         حقوق عمومی و از
های دولتدی  صدور امتیازنامة دولتی است، از جمله شرکت های دورا  معاصر نی  منوط بهشرکت

___________________________________________________________________ 
1. Boston Port Act 
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هدا،  ها، بیمههای خصوصی، مانند بان قانو  اساسی، و حتی بعئی شرکت 85در چارچول اص  
 های خدمات ارتباطی و نظایر آنها.  ها، شرکتصرافی

های ثبتی غیرامتیازی، در سدة نوزدهم، اعطای شخصیت حقدوقی  تا پیش از پیدایش شرکت
طریدق تأسدیس    ها، در چارچول حقوق عمومی، تابع شرط تدأمین مندافع عمدومی، از   به شرکت

هدای دولتدی   است  امروز  نی  مصادیق تأمین منافع عمدومی در اساسدنامة شدرکت    شرکت بود 
 آزاد و شدرکت  هدای منداطق  مرک ی، شرکت مرک ی، بیمة مأمور به خدمات عمومی، نظیر بان 

اسدت. در دورة معاصدر، صددور امتیازنامدة تأسدیس شدرکت، از        آمدد  تفصی  نفت ایرا ، به ملی
های حقوق عمومی است. شرط تأمین منافع عمدومی نید  در حقدوق خصوصدی معاصدر،       رایش

 ها کاربرد دارد.عنوا  مبنای نظریة مسئولیت اجتماعی شرکتکماکا  به
زمده دارد، امدا   شود اعطای شخصیت حقوقی، با مسئولیت محدود مالهرچند اغلب تصور می

رسدمیت شدناختن شخصدیت     پذیرش نظریة مسئولیت محدود در حقوق عمومی، مستق  از بده 
هدای تنظدیم   شدرکت »، «اصدناف »های تجاری امتیدازی،  است. پیش از پیدایش شرکتحقوقی 

، شخصیت حقوقی ناشی از حقوق عمومی داشتند و تابع نظریة مسئولیت «هامشارکت»و « بازار
فروشدی  امروز  در نظام حقوقی ایرا ، اصنافِ تابع قانو  نظام صنفی که به خرد محدود نبودند. 

خصوص اصدناف   اند. درکاال و خدمات اشتغال دارند، از شمول مقررات حقوق رقابت استثنا شد 
های وکالی داد سدتری نید ، آرایدی در دیدوا  عددالت اداری      تابع قوانین خاص، از جمله کانو 

 است. صادر شد 
دارد. مسدئولیت   مسئولیت محدود در حقوق عمومی و حقوق خصوصی تفداوت وجدود   میا 

های امتیازی یا دولتی، مانع از امکا  رجوع به سهامدار و دولت، در مقام سهامدار محدود شرکت
های دولتی، منوط کند. به همین دلی ، اعطای وام به شرکتاست  اما اعتبار شرکت را ثابت نمی

دلید  زیدا    هدا بده  حال، انحالل این شدرکت  زپرداخت دولتی است و در عینبه صدور تئمین با
 سرمایه، بدو  وضع قانو  جدید و نسخ قانو  تأسیس ناممکن است.

ترین ویی ی امتیاز است. انحصار، یعندی   فته، انحصار برجستهاز میا  نهادهای حقوقی پیش
داخلدی، براسداس حقدوق عمدومی و     لغو اهلیت تمتع و استیفای اتبداع و تابعدا  نظدام حقدوقی     

تخصیص اهلیت تمتع و استیفای مذکور، تنها به ی  فرد یا موجودیت داخلی یا خدارجی. اصد    
 است.  قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  نی  امتیاز را در معنای انحصار ممنوع کرد  81

رعایدت شدرط    سازی نی  فرایندی است که انحصار خارجی را بابراساس تعریف انحصار، ملی
هدای  کند. این برداشت با مفداد اساسدنامه  قدیمی تأمین منافع عمومی به انحصار داخلی بدل می

هدای انحصداری   و بانکی کشور در احصای صالحیتایرا  و قانو  پولی  ملی نفت پیشین شرکت
 منطبق است.

جغرافیدایی   ایباید توجه داشت انحصار، چه در  ذشته و چه در دورا  معاصر، بیشتر پدید 
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های دولتی معاصر، اغلب سرزمینی و در مواردی فراسرزمینی اسدت، نظیدر   است. انحصار شرکت
 ایرا ، بر منابع ارزی. مرک ی حاکمیت فراسرزمینی فدرال رزرو آمریکا و یا بان 

 هدای عملدی بدود    شکستن امتیاز انجامید، رقابدت  از رویکرد تاریخی، آنچه به لغو انحصار و در هم
های امتیازی باقی نماندد. شکسدت   تقریباً در پایا  سدة نوزدهم، چی ی از حق انحصاری شرکت است.

کده رقابدت عملدی اینترندت و     شود. چندا های دولتی نی  به سقوط منجر میعملی انحصار در شرکت
اسدت. در مدواردی نید  مجلدس،      های دولتدی انجامیدد   ماهوار  به نقض  ستردة انحصار قانونی رسانه

 کند.  های تحت نظارت مستقیم مجلس وا ذار میها را لغو و به وزارتخانهحصار قانونی شرکتان
هدای عظدیم   دهد، امکدا  وقدوع پدیدد     رفته در بستر تاریخی نشا  میهای صورتپیوهش

سازی حقوق عمدومی وابسدته   سیاسی و اجتماعی نظیر استعمار، تا حد زیادی به یرفیت مفهوم
آشکار است برخالف تصور معمول،  ا  ایدن دسدتاوردهای حقدوق عمدومی     است. همچنین  بود 

اسدت. تحدوالت   است که بعدها در چارچول حقوق تجدارت و حقدوق خصوصدی اسدتفاد  شدد       
کند درک مفاهیم حقوق تجارت معاصر نی ، چه در عرصدة داخلدی و چده در    تاریخی، آشکار می

 وق عمومی است. المللی، منوط به شناخت دقیق نهادهای حقعرصة بین
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